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Årsmöte.

Tid:

Onsdag den 3 mars kl 18.30

Plats:

Folkets Park

Deltagar- Se deltagarlista.
förteckning
§ 1.

Mötet öppnas
Gudrun Sandström förklarar mötet öppnat och hälsar alla hjärtligt välkomna till
årsmötesförhandlingarna.

§ 2.

Val av ordförande för mötet.
Årsmötet föreslår och väljer Margareta Johansson till ordförande.

§ 3.

Val av sekreterare för mötet.
Årsmötet föreslår och väljer Carin Mellberg till sekreterare.

§ 4.

Godkännande av föredragningslista.
Årsmötet godkänner föredragningslistan.

§ 5.

Mötets stadgeenliga utlysande.
Årsmötet finner att kallelsen sänts ut helt i enlighet med stadgarna.

§ 6.

Val av justerare tillika rösträknare.
Årsmötet föreslår och väljer Lars Molin och Ann-Britt Sundström

§7.

Verksamhetsberättelse från förening och sektioner.
Ordföranden läser rubrikvis upp verksamhetsberättelserna från moderföreningen
och Lördagsklubben. Slutordet från moderföreningen och målsättningen för
Lördagsklubben läses upp i sin helhet.
Båda verksamhetsberättelserna godkänns av årsmötet och läggs därefter till
handlingarna.

§ 8.

Ekonomisk berättelse från förening och sektioner.
Ordföranden läser punktvis upp moderföreningens ekonomiska berättelse som
godkänns av årsmötet och läggs till handlingarna.
Ordföranden läser rubrikvis upp Lördagsklubbens ekonomiska berättelse som
även den godkänns och läggs till handlingarna.

______
Sign.
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§ 9.

Revisionsberättelse.
Då ingen revisor är närvarande läser sekreteraren upp revisionsberättelsen för
förening och förvaltningsråd för år 2009
Dessa godkänns av årsmötet och läggs därefter till handlingarna.

§ 10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget från revisorerna att bevilja styrelsen
och förvaltningsrådet ansvarsfrihet för år 2009.

§ 11.

Förslag till budget.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag till budget för år 2010.

§ 12.

Val av ordförande.
Valberedningen har inget förslag – ej heller årsmötet.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att bland ledamöterna utse en ordförande.

§ 13.

Val av ledamöter till styrelsen.
Årsmötet väljer
Ordinarie
Lars Molin
Maria Holmberg
Jan Erik Nordlund

omval 2år
omval 2år
omval 2år

Lördagsklubbens förslag till ledamot i styrelsen.
Ordinarie
Mikael Svedberg

omval 1 år

Val av styrelsesuppleanter till styrelsen.
Årsmötet väljer
Suppleanter
Anita Edström
Gudrun Sandström
Elisabet Ljungberg

omval 1år
omval 1 år
nyval 1 år

§ 14.

§ 15.

§ 16.

Lördagsklubbens förslag till suppleant i styrelsen.
Suppleant
Elin Versterlund
omval 1 år

§ 17.

Val av revisorer.
Årsmötet väljer
Ordinarie
Ordinarie

§ 18.

Björg Bjerke
Kjell Svensson

Val av revisorsuppleanter.
Årsmötet väljer
Suppleant
Lena Fagerblom

______
Sign.

omval 1 år
omval 1 år

nyval 1 år
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§ 19.

Val av LFUB - styrelseledamöter.
Årsmötet väljer
Ordinarie
Carin Mellberg
Ordinarie
vakant

1 år kvar

§ 20.

Val av LFUB – styrelsesuppleant.
Suppleant
vakant

§ 21.

Val till LFUB:s ombudsmöte 100426
Årsmötet väljer
Ordinarie
Anja Abrahamsson
Ann Britt Sundström
Kerstin Nordensson

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Val av suppleanter till LFUB:s ombudsmöte.
Suppleant
Kurt Dahllöf

nyval 1 år

§ 22

§23

Förvaltningsråd
Årsmötet väljer

§ 24.

Carin Mellberg
Carin Jacobsson
Fredrik Herlitz
Anders Fagerblom

1år kvar
1år kvar
omval 2år
omval 2år

Anja Abrahamsson
Carin Jacobsson

omval 1år
omval 1år

Val av valberedning

Valberedningen försöker själva hitta en tredje deltagare. Carin utses som
sammankallande.
§ 25.

Fastställande av medlemsavgifter för 2011
Årsmötet beslutar bifalla styrelsens förslag på höjning av medlemsavgifterna till
225 kr för huvudmedlem och 125 kr för familjemedlem för år 2011.

§ 26.

Fastställande av kostnadsersättningar
Årsmötet beslutar att oförändrade kostnadsersättningar ska utgå:
a.
5000 kr till styrelsen att själva fördela.
b.
2500 kr till förvaltningsrådet att själva fördela.

§ 27

Övriga ärenden som utan beredning kan tas upp på årsmötet.
 Verksamhetsplan för 2010 redovisas i korthet
 Öppet medlemsmöte 25 mars

______
Sign.
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§ 28

Medlemsmöte 22 april med Omsorgschef Pernilla Unander, tema
”Aktuella förändringar”
Medlemsmöte under hösten planeras med RFUB:s jurist under
rubrikerna ”Hur får utvecklingsstörda sina rättigheter tillgodosedda” och
”Gode mäns roll. Är den glasklar?”
Klippan, hur gåt vi vidare med uppstart, starta studiecirkel?
Hemsidan, arbetet fortskrider
Nya medlemmar, bättre omhändertagande för nya medlemmar, Carin
Mellberg ansvarar för detta tills vidare.
Personligt råd och stöd, Gudrun ansvarar som kontaktperson och lotsar
vidare vid behov.

Mötet avslutas.
Kvällens ordförande Margareta Johansson förklarar därefter mötet avslutat.

Sekreterare

Ordförande

_________________________

__________________________

Carin Mellberg

Margareta Johansson

Justeras

__________________________

__________________________

Lars Molin

Ann-Britt Sundström

______
Sign.

